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Povești care îți lasă o umbră în suflet, povești care
te revoltă, povești care te întristează, povești care te
pun pe gânduri și povești care vindecă. Aceasta a fost
ideea de la care am plecat în realizarea proiectului 
Privește dincolo de aparențe: să spunem poveștile de
viață ale unor oameni adevărați care simt, visează, râd,
plâng, trăiesc lângă noi și pe care, cei mai mulți dintre
noi, îi privim și ne spunem în gând, este de etnie romă. 

În România, potrivit legii nr. 324 din 14 iulie 2006,
prin discriminare se înțelege orice deosebire, exclu-
dere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, națio-
nalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap,
boală cronică necontagioasă, infectare HIV, aparte-
nență la o categorie defavorizată, precum și orice alt
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlă-
turarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în
condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertă-
ților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de
lege, în domeniul politic, economic, social și cultural
sau în orice alte domenii ale vieții publice. Ce nu ne
spune o astfel de definiție: care sunt cauzele discrimi-
nării? Ce anume determină comportamentele discri-
minatorii, ce resorturi interioare acționează în
momentul în care punem pe cineva într-o categorie
sau îi aplicăm o etichetă?

Răspunsurile sunt multiple și au fost cercetate 
științific mult mai intens în ultimii ani. Un lucru ră-
mâne sigur: multe din comportamentele noastre
sunt urmare a procesului de socializare și de educa-
ție. Și mai sigur este faptul că, dacă rămânem opaci 
la ce se întâmplă în jurul nostru și ne raportăm la ca-
tegoriile și etichetele stabilite generalist și limitativ
de societate, nu vom putea niciodată să ne depășim
limitele, să privim dincolo de aparențe și să generăm
noi înșine o schimbare în bine în jurul nostru.

Poveștile de viață pe care le veți găsi în paginile
revistei noastre sunt încercări, timide, de a ridica
niște semne de întrebare cu privire la mentalitățile 
și atitudinile discriminatorii pe care, poate, fiecare
dintre noi le-a avut la un moment dat față de o per-
soană de etnie romă. 

Vă avertizăm că pentru a putea citi revista noastră
vă trebuie niște ochelari speciali. Sunt ochelarii 
empatiei și depășirii prejudecăților. Dacă pentru o
clipă veți reuși să vă puneți în locul personajelor
noastre atunci cu siguranță la sfârșitul revistei veți 
fi niște oameni mai bogați sufletește iar noi ne vom
putea bucura că ne-am atins obiectivul.

Dacă cunoașteți alte povești care merită spuse, 
nu ezitați să ne contactați fie direct pe adresa noastră
de email adplus.iasi@gmail.com, fie pe site-ul
www.orientat.ro, secțiunea Contact.

Revista a fost realizată în cadrul proiectului 
de luptă împotriva discriminării rasiale și etnice 
„Privește dincolo de aparenţe”, proiect cofinanţat
prin granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul Fondului
ONG în România.
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„S
unt Alina Călin, medic rezident Chi-
rurgie Generală, de etnie romă”. Sim-
plu și la obiect – așa se prezintă, fără
a-și ascunde zâmbetul cel frumos. Te
pierzi în ochii ei verzi și parcă nici nu
știi cum să mai continui discuția.
Tonul ei sună atât de calm și de natu-
ral, încât te dezarmează.

Din familia ei, neam de ursari din Podu Iloaiei, jude-
țul Iași, e a treia soră – din cinci frați – care are studii
superioare. „Mama e casnică, tata pensionar, fost șofer
de curse lungi. Familia m-a susținut foarte mult. Dar și
spiritul de competiție m-a ajutat să ajung până aici –
pentru că, de întâlnit, am întâlnit multe obstacole, din
cauza etniei. De multe ori, în clasele I-VIII, mă întor-
ceam de la ore plângând. Unii copii veneau de acasă în-
vățați să discrimineze și nu știau să facă singuri
diferența dintre bine și rău”, povestește Alina. A avut
multe momente în care a vrut să renunțe, mai ales
atunci când, inclusiv din partea profesorilor, avea parte
de priviri încruntate și de jigniri.

Salvarea a venit de la prietena cea mai bună, care i-a
fost colegă de bancă, model și competitor. „Mie mi se
spunea Jumi, iar ea era Juma. Eu țigancă, ea româncă.
Un om foarte educat, care nu judeca pe nimeni după
etnie, religie sau statut social. Ea învăța cel mai bine din
clasă și a fost un exemplu pentru mine, care nu puteam
să fiu mai prejos”, zâmbește Alina. Unii profesori au vrut
să le schimbe din bancă, deoarece o acuzau pe Jumi că
ar copia de la Juma. „Lucru puțin probabil, având în ve-
dere că eram în prima bancă, lângă catedră. M-au mutat
o perioadă, dar plângeam una după alta. În timpul acela
am dat multe lucrări și s-a dovedit că luam notele pe
merit. Așa că, la intervenția mamei colegei mele, m-au
mutat înapoi”. Juma este acum la master la Cambridge,
iar Jumi e singura din generația ei care a dat la Medicină.

Alina a urmat liceul la Iași, la profilul de învățători-
educatori. Colegilor le-a spus de la început că este de
etnie  romă și nimeni n-a fost deranjat. Surprize neplă-
cute au venit, însă, tot din partea unor profesori. „Voiam
să știu de ce am fost nedreptățită la o lucrare la limba ro-
mână. Am întrebat-o pe doamnă și mi-a zis: Uite așa, că

nu te suport, pentru că ești țigancă!”.  Lumea i s-a dărâ-
mat atunci, ca în multe alte dăți. Însă, Alina a avut mereu
puterea și curajul de a-și clădi și reclădi visele. Și-a avut,
de asemenea, și lipici la oameni care s-o ajute să redre-
seze balanța, care s-o încurajeze și care să creadă în ea.

Nimic nu părea s-o abată pe Alina de la drumul pe
care și-l creionase în minte. Planurile s-au schimbat,
însă, în clasa a XII-a, atunci când un accident teribil prin
care a trecut fratele ei mai mare a făcut, parcă, o cone -
xi une cu viitorul. „A fost nevoie de spitalizare și de in-
tervenții chirurgicale, iar din dorința de a-l vedea bine
pe fratele meu, m-am hotărât să dau la Medicină. Atunci
a fost primul impuls și visul a devenit, apoi, realitate. De
la an la an, simțeam nevoia să citesc și mai mult, să
aprofundez în domeniu, dar nu ca să obțin o notă bună

A trecut prin multe momente menite s-o doboare. A plâns în fața lor, le-a
stat împotrivă sau, pur și simplu, le-a întors spatele. Pe toate a reușit să le
transforme în experiențe de viață

Bisturiul nu ţine
cont de etnie

de Anda Elena Pintilie
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la examen, ci din dorința de a progresa în carieră. Știam
din anul întâi că o să fac chirurgie. Asta îmi doream”.

Ușor nu a fost, mai ales că facultatea de Medicină e
una destul de costisitoare, iar acum opt ani, în vremea în
care a dat Alina examenul, nu existau locuri speciale pen-
tru romi. „Au fost perioade în care tata nu lucra. Făceam
naveta, mă duceam seara acasă și nu știam dacă mai am
bani să mă întorc. Dar, am avut o dorință uriașă să ter-
min ceea ce am început”. Așa că, pic cu pic, de la părinți
și de la frații mai mari, cu multă chibzuință, Alina și-a
continuat drumul. Deși nu au fost de acord din prima ca
ea să dea la Medicină, pentru că s-au gândit că e o facul-
tate care durează mult și implică uriașe costuri finan-
ciare, părinții au sprijinit-o mereu, cu cât au putut. Acum
sunt mândri de rezultate. „Serviciul meu de casnică s-a
axat, în principal, pe educarea copiilor. I-am îndemnat
mereu către școală și am vrut ca ei, spre deosebire de
mine, să aibă un loc de muncă, să nu depindă de nimeni
în viață. E frumos când îți dai seama că nu te-ai zbătut
degeaba! Copiii de etnie romă pot ajunge mari, își pot în-
deplini visele – dar, pentru toate astea, părinții trebuie

să realizeze importanța implicării lor! Să fie hotărâți și
să-i ajute pe cei mici să treacă peste problemele de dis-
criminare”, spune Maria Călin, mama Alinei.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”
(UMF) din Iași este singura instituție din țară care are
un curs de non-discriminare în sistemul de sănătate. În
plus, aici studiază tineri din peste 70 de țări, iar în ulti-
mii ani, studenții de etnie romă au chiar și unele facili-

Familia m-a susținut foarte mult.
Dar și spiritul de competiție m-a
ajutat să ajung până aici – pentru
că, de întâlnit, am întâlnit multe
obstacole, din cauza etniei. „
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tăți. „În afara locurilor date de Minister, și noi dăm lo-
curi pentru etnia romă, deoarece considerăm că numai
prin educație putem elimina discriminarea. În momen-
tul de față, în universitatea noastră avem 160 de studenți
romi și niciun abandon școlar, ceea ce dovedește că nu
contează etnia, nici alte aspecte, contează că un om,
dacă este ajutat, poate să termine Medicina”, spune Va-
sile Astărăstoae, rectorul UMF.

Astăzi, Alina e mare. Chiar dacă mai există nasuri
strâmbate prin jur, ea nu le mai dă importanță. „Bistu-
riul nu face diferența de etnie. Asta mă încurajează și
mai mult să evoluez ca medic chirurg, să-mi croiesc o ca-
rieră onorabilă și decentă”.

„Alina este unul dintre copiii care au reușit să depă-
șească prejudecățile societății, care a făcut eforturi con-
siderabile pentru a se menține în educație și a-și
desăvârși cariera. Este un punct de reper pentru toți”,
spune Elena Motaș, fosta profesoară de limba romani din
liceu, consilier pe probleme de romi la Prefectura Iași.

Alina are o gingășie și o inocență în priviri, de parcă
nici n-ar fi trecut prin atâtea, care ar fi putut s-o înră-
iască. În spital, nu se ferește să vorbească în limba ro-
mani cu pacienții romi – surprinzându-i, dându-le mai
multă încredere și făcându-i să se simtă în largul lor. Ni-
ciodată nu s-a gândit că vreunul dintre ei ar putea s-o
facă de râs. Pentru că tocmai ei îi dau puterea să meargă
mai departe și să nu-și uite țelul. Un țel care ține de su-
flet și aproape deloc de buzunar. „Aici e scopul meu și
nu caut bogății. Dumnezeu are grijă de toată lumea. Eu
pe principiul acesta merg. Nicio faptă bună nu rămâne
nerăsplătită”, spune Alina.

Credința îi e mare și chipul i se luminează când vorbește
de ajutorul pe care l-a simțit și-l simte mereu, la examene și
în halatul cel alb. „Păstrez o iconiță la piept și tot timpul mă
rog înainte de a intra în sala de operație, chiar dacă, deocam-
dată, eu nu sunt decât mâna a doua. Dumnezeu lucrează
prin intermediul medicilor. Îți dă și liniștea sufletească de
care ai nevoie, îți dă înțelepciune și luminează mintea”.

Privește cu bucurie spre Andrei, iubitul ei român. 
Privește cu bucurie în cercul său de prieteni – în care atât
romi, cât și români, conviețuiesc în înțelegere. Se înfioară,
amintindu-și prin câte a trecut, dar nici un moment nu ar
vrea să îl schimbe. Toate au contribuit la formarea ei și
toate au fost mai ușoare, având sprijinul necondiționat al
familiei. „La romi contează foarte mult familia. Dacă ai
susținerea morală a părinților, poți ajunge departe. Altfel,
fără ajutor și discriminați, copiii renunță. E foarte greu,
nu pot să explic sentimentul. Te simți al nimănui, te simți
nimeni în drum. Unii majoritari te forțează, practic, să
devii vulnerabil. Important e să nu se răspundă cu aceeași
monedă și să se gândească pozitiv”.

Alina își dorește ca ea și alții ca ea să reușească să facă
parte din marea societate. Își dorește ca, din ce în ce mai
mulți copii să pășească prin școală și prin societate cu
fruntea sus. Să se mândrească atunci când își spun romi,
să iubească România și să crească prin educație.

2 Acest articol poate fi citit si pe site-ul 
http://saptepietre.ro/2014/12/bisturiul-nu-tine-cont-de-
etnie.html

ETICHETE

O studentă de etnie romă 
învață să-și asume identitatea

D
upă ce i-am spus că aș vrea să o in-
tervievez, Georgiana s-a pregatit te-
meinic cu notițe. Își deschide tableta
cu arătătorul ușor tremurând și în-
trevad primele rânduri: Mă numesc
Georgiana C.*, am 23 ani, sunt li-
cenţiată în jurnalism la Universitatea
din București și sunt de etnie romă.

Probabil că deja mi-aţi pus o etichetă, însă vă rog să citiţi
mai departe de atât.

Până la 14 ani, Georgiana s-a întrebat de multe ori în
gând de ce tatăl ei este mai închis la culoare decât ea, însă
niciodată nu l-a confruntat, iar el a evitat subiectul, ba chiar
uneori refuza să-și viziteze rudele din Ilfov – și ele cu pielea
mai închisă. La 14 ani, într-o vizită la rudele din partea tată-

lui, unchiul Georgianei i-a explicat că aparţin etniei rome,
că nu este rușine să fii ţigan, că suntem oameni normali, dar
de etnie romă. În momentul acela, Georgiana a avut un șoc.
Credea că oamenii o vor vedea mereu ca pe cei de pe stradă.

Imediat după ce a aflat că aparţine etniei rome, Geor-
giana i-a povestit prietenei cea mai bune, dar aceasta nu
a acceptat. I-a spus că e româncă și că va fi mereu ro-
mâncă, apoi nu au mai discutat despre asta niciodată.
Cele două au copilărit împreună undeva la marginea
unui cartier din București, într-o zonă rău famată, unde
oamenii locuiau în case improvizate, unde mergeau cu
caii și căruţele pline cu fiare, unde erai privat de ideea de
siguranţă. Asta a fost copilăria și așa ne-am format. În
școala generală, Georgiana încerca să se apropie de toţi
copiii, chiar și de cei romi, deși nu știa că și ea aparţine

de Ana Maria Costache
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aceleiași etnii, însă prietena ei îi respingea întotdeauna.
Georgiana trăiește într-o familie fericită, modestă, în care,

dacă nu sunt bani pentru o bicicletă, se cumpără o păpușă,
în care se asigură accesul la educaţie și se oferă sprijin.

Părinţii Georgianei, mama româncă și tatăl rom, s-
au cunoscut în Vâlcea și s-au căsătorit după ce familia
mamei ei a facilitat întâlnirea celor doi, apoi s-au mutat
în București. De atunci, tatăl Georgianei și-a ţinut fami-
lia departe de rudele lui, trăind printre români, iar
acum, la 64 de ani, continuă să spună că este român, nu
ţigan, refuzând să se identifice cu rudele sale. Cu toate
astea, culoarea mai închisă a pielii lui a fost motivul
multor discriminări pornite încă din copilărie, de aceea
se revoltă când vede romi furând sau trăind pe stradă,
romi care contribuie la adâncirea acestei discriminări și
a propagării stereotipurilor. Tata și-a exprimat dorinţa
de a fi în înmormântat în București, nu în Ilfov unde
deja are loc de veci, pentru că îi este teamă de părerea
pe care ar putea să o aibă prietenul Georgianei și familia
lui când va veni la înmormântare și va vedea atâţia
ţigani în jurul lui.

Cu ajutorul unchiului și al verișorilor săi care lu-
crează la Partida Romilor, Georgiana a trecut peste șocul
și criza identitară, a înţeles că lucrurile se pot schimba,
că se pot face lucruri pentru comunitate, iar în 2012 a
participat la primul eveniment creat pentru și despre co-
munitatea romă, unde a fost surprinsă să vadă oameni
diverși, oameni educaţi, muncitori, curaţi, cu o situaţie
financiară mai bună sau mai rea, oameni ca ea, printre
care s-a adaptat ușor. Cu toate astea, încă nu poate vorbi
deschis despre cine este pentru că îi este frică de eti-
chete, de stereotipuri, pentru că se simte complexată.
După ce spui că ești ţigan, nu mai contează nimic. Se
schimbă privirea, tonul vocii, atitudinea, nu mai con-
tează cine ești în spatele etichetei.

Părinţii Georgianei nu au avut bani pentru pregătirea
de facultate, așa că fata a intrat pe unul dintre cele trei
locuri dedicate candidaților de etnie romă. Aici a simţit
pentru prima oară discriminarea, după ce secretarele au
întrebat-o sfidător cum de nu știe încă să completeze o
cerere. Era vorba de declaraţia pe propria răspundere
asupra identităţii rome, un document de care se lovise
pentru prima oară.

Cu toate astea, până în anul II, când s-a împrietenit
cu  colega ei, Roxana, Georgiana era retrasă, pleca ime-
diat după ce se terminau orele, simţeam că nu aparţin
grupului. Simţeam că nu trebuie să fiu acolo, am vrut să
renunţ la facultate din cauza trăirilor mele interioare și

a dispreţului lor, când o vorbeau de urât numind-o, pe
ascuns, ţigancă.

Prima întrebare pe care Roxana i-a pus-o Georgianei
a fost dacă știe să danseze ţigănește. Știa de la bunica, e
singura din familie care cunoaște mișcările și s-a bucu-
rat de curiozitatea Roxanei. Se purta normal cu mine,
iar asta m-a ajutat.

La sugestia profesorului coordonator, Georgiana și-
a ales pentru lucrarea de licență tema Reprezentări ale
etniei rome în presă românească. Cu o voce tremurândă
și ușor înecată, și-a început prezentarea lucrării în fața
comisiei de evaluare cu mesajul: „Bună ziua, mă numesc
Georgiana C. și sunt de etnie romă. Dacă în primul an
considerăm că nu pot face nimic pentru comunitatea
romă, acum părerea mea s-a schimbat.”

În prezent, Georgiana este promoter și îi place pentru
că domeniul i-a demonstrat că poate vorbi cu oameni di-
verși din toate punctele de vedere. Ar vrea să-și deschidă
un blog în care să scrie mici povești ale oamenilor de
etnie romă din jurul ei care nu au avut șansele pe care
ea le-a avut. Însă încă se teme să vorbească deschis. Îi
pare rău că nu a putut să-l ajute pe un fost vecin care
trăiește într-o locuinţă improvizată cu copiii lui, după ce
primăria i-a dat afară din casă. Ar vrea că măcar să scrie
despre probleme și despre oameni ca vecinul ei. Va în-
cerca, la fel cum încearcă acum să afirme liber cine este,
deși încă se mai îneacă și-și pierde glasul când face asta. 

*Georgiana a dorit și a ales să nu îi menționez numele
de familie, de aceea am folosit inițiale.

2 Acest articol poate fi citit si pe site-ul 
https://anamcostache.wordpress.com/
2014/12/11/etichete/

Georgiana trăiește într-o familie
fericită, modestă, în care dacă nu
sunt bani pentru o bicicletă, se
cumpără o păpușă, în care se 
asigură accesul la educaţie și se
oferă sprijin. „
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Într-un apartament bucureștean modest din zona Fe-
rentari, familia Militaru vorbește despre ce rol are edu-
caţia în viaţa unui copil. Concluziile sunt deopotrivă:
„Fără educaţie nu ești bine văzut nicăieri” și „nu faci
nimic fără educaţie”, spune mama Maria Militaru, edu-
cator al Clubului de Educaţie Alternativă din cadrul or-
ganizației Policy Center for Roma and Minorities. Copiii
învaţă asta prin exemple mărunte, care le sunt la înde-
mână și care sunt mult mai motivante pentru ei decât zi-
cala străveche „Cine are carte, are parte”, continuă ea.

Maria are 50 de ani și a început să lucreze cu copiii
de la club acum doi ani. S-a simţit atrasă de ideea de a
educa copii încă din tinereţe. Tot timpul i-a fost casa
plină de puști pe care îi învăţa diverse lucruri prin inter-
mediul jocurilor. Atunci când fiica cea mică a aflat de
deschiderea unui club în interiorul Școlii Generale nr.
136, curiozitatea a îndemnat-o pe Maria să afle mai
multe detalii despre activităţile care se desfășoară în ca-
drul întrunirilor, dorindu-și să-i ofere Alexandrei șansa
la o formă alternativă de educaţie. În timpul vizitelor pe
care le făcea la Club, Maria a început, fără să realizeze
cu adevărat, să facă muncă voluntară. Însoţea elevii în
parc și la alte ieșiri în afara școlii, ajuta la menţinerea
curăţeniei la cursurile de dans.

Pentru că obiceiul era ca angajaţii Policy Center să în-
trebe în rândul părinţilor elevilor dacă există persoane
care își caută un loc de muncă, așa s-a întâmplat ca
Maria să ajungă de la stadiul de voluntar la cel de anga-

jat. Avusese o perioadă de șomaj și trecuseră mai bine
de opt ani în care nu a avut un loc de muncă stabil. Deși
domeniul de pregătire era cel al croitoriei, Maria a îm-
brăţișat cu drag ideea de a ajuta la educarea tinerilor.

Fiica cea mică, în vârstă de 12 ani, este cea care i-a
ocupat cel mai mult timp Mariei, în perioada în care era
casnică. Pentru că Maria nu îi permitea Alexandrei să
iasă în faţa blocului, adesea invita prieteni de-ai fiicei
pentru a se juca cu toţii la ei acasă. Îi lăsa să se joace,
dar de fiecare dată le mai spunea în treacăt un număr, o
literă, și îi ajuta să înveţe lucrurile pe care ar fi trebuit
să le aprofundeze la grădiniţă. Doar că Maria avea acum
propria grădiniţă improvizată și îi ajuta pe copii să în-
veţe într-un mod amuzant diverse lucruri de care ar fi
avut nevoie până la începerea școlii. Ce știa ea, dădea
mai departe. Ce nu știa, citea și le explica și lor. A văzut
cum îi poate momi, cum trebuie să le vorbească și cum
îi poate motiva. Și acum le vorbește de actori sau sportivi
pe care îi admiră, iar sfaturile sunt aceleași: „ei au învă-
țat, trebuie să învățați și voi să scrieți, trebuie să învățați
să citiți”.

Maria a fost cea mai mică dintre cei cinci fraţi. S-a
născut în Ferentari, unde a și copilărit. La vârsta de nouă
ani s-a mutat în Berceni, unde, după ce mama a murit
iar tatăl a devenit extrem de ocupat cu munca pe un șan-
tier din provincie, Maria a ajuns să locuiască la cămin.
Acolo își făcea temele, învăţa și avea meditaţii la mate-

de Corina Nițescu

o mamă 
pentru mai mulţi
O femeie de 50 de ani schimbă viața unor copii dintr-un after-school
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riile de bază. A locuit în cămin împreună cu unul dintre
fraţii ei până în clasa a VIII-a, după care s-a înscris la o
școală profesională de croitorie. S-a angajat pentru
prima dată la vârsta de 16 ani, într-o fabrică, pe timp de
vară, ca să strângă o sumă mică de bani. După aceea, a
urmat o serie de alte locuri de muncă în diferite fabrici
de pe Șoseaua Viilor, până în 2001, atunci când s-au
făcut restructurări și a devenit casnică.

S-a căsătorit de tânără cu Tudor, pe care îl alintă Doru.
Au împreună trei copii: Liviu, 29 ani, Dana, 25 ani și 
Alex andra, 12 ani. Cu fiecare a făcut grădiniţa acasă și pe
fiecare l-a educat cum a putut mai bine. De curând are un
al patrulea copil: pe Mitică. Spune că e copilul ei dar, de
fapt, este unul dintre băieţii de la Club, pe care l-a luat
acasă, în grijă. Auzise că este bun la fotbal și că în Centrul
de Plasament „Cireșarii” din spatele Școlii Generale nr.
136 nu îl mai pot ţine pentru că nu are rezidenţa în Bucu-
rești. Văzându-l trist și închis în el, Maria a decis să îl ia
acasă și să îl îngrijească ca pe copilul ei, până când se vor
rezolva lucrurile. 

Chiar și în Club copiii cred că Mitică și Maria sunt
rude de sânge. Familia Militaru stă în noua formula încă
de la Paște, iar Mitică își vizitează familia din Urlaţi pe
cât de des poate. Aici continuă să joace fotbal, motiv pen-
tru care a fost remarcat și susţinut de Club și așteaptă să
înceapă programul „A doua șansă”, pentru a se reapuca
de școală. („A doua șansă” este un program educaţional
care îi sprijină pe tinerii ce au renunţat la școală. În 2013,
665 de copii au fost incluși în programele de acest tip.)

Maria ajută și la alfabetizarea copiilor. Ea povestește
cu îngrijorare despre copiii care vor să intre în acest pro-
gram și care sunt descurajaţi de părinţi. A avut un caz
în care familia nu i-a mai permis fiului lor să vină la Clu-

bul de Educaţie Alternativă. Cu toate acestea, există și
cazuri fericite, în care părinţii fără educaţie își împing
copiii de la spate și le demonstrează că învăţământul este
important. Pentru asta e bucuroasă Maria să vină în fie-
care zi la centru.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul:
http://corinanitescu.com/o-mama-pentru-mai-multi
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drumul de fier
Despre egalitatea de la linia de start și obstacolele care te fac cine ești 
la finalul cursei

de Mihaela Balica

S
âmbătă la prânz. Soarele arde neobișnuit de
puternic pentru jumătatea lui septembrie.
Poate este doar senzaţia creată de pământul
încins care ridică praf la fiecare pas. Dru-
mul denumit de craioveni „pe canal”, aflat
la periferia Craiovei, amintește de uliţele
prăfuite ale oricărui sat. Cândva, aici se în-
tindea un canal adânc de zece metri. Astăzi,

este doar un drum de aproximativ doi kilometri lungime,
înprejmuit de casele romilor ce locuiesc în această parte a
orașului. Cei mai mulţi de aici se ocupă cu colectarea fie-
rului, care a devenit un real comerţ și o sursă de venit. Cei-
lalţi au diverse afaceri, de la magazine unde găsești de
toate la service-uri, spălătorii auto și staţii GPL.

Tot aici, la adăpostul unui gard vopsit de curând într-
un verde de frunze de salcâm, muncește neîntrerupt Vali
B., 47 de ani, cel mai respectat dintre locuitorii de pe
canal. Oamenii îl consideră un lider al comunităţii fiin-
dcă este unul dintre puţinii romi din Craiova care a făcut
o facultate și și-a deschis apoi o afacere cu fier vechi –
cea mai importantă resursă din această margine de oraș.
Pe canal, cu toţii îl știu: un om învăţat, înţelept și un afa-
cerist neîntrecut. „Are inimă bună, o pereche de braţe
deschise și o tolbă burdușită cu sfaturi și îndemnuri”,
spune Ion, patronul magazinului aflat vizavi.

Dincolo de gard stă cuibărită o casă cu un etaj, într-
un stil arhitectural simplu, conturat prin nuanţe de
griuri calde și prin întinderea spaţioasă a curţii. În ex-
tremitatea opusă, se află utilajul de depozitarea a fieru-
lui adus către vânzare lui Vali de colectorii de pe canal
și cântărit cu ajutorul cântarului. În spatele curţii, ca un
adăpost ferit de ochii curioșilor, se află atelierul unde
bărbatul se retrage de cele mai multe ori pentru sortarea
fierului și pentru  demontarea motoarelor.

Vali nu se lasă ademenit cu ușurinţă din templul de
fier. Doar atunci când vine vorba de un client pe care îl
preţuiește sau de bine cunoscuta ruladă gătită de soţie.
Expresia ursuză de pe chipul său, umerii trași în jos de
jacheta gri de lucru, pașii ezitanţi care îl conduc afară
din atelier, par a spune că a fost întrerupt fără voie din
activitatea sa. Cu toate acestea, vocea  îi este îngădui-
toare și atitudinea umilă, aproape jenată. Când poves-
tește, ochii săi derulează filmul a tot ceea ce spune ca
într-o sală de cinema.

S-a născut în anul 1967, într-o zi ploioasă de 12 octom-
brie, în Craiova. Casa din cartierul 1 Mai era sărăcăcioasă
și înghesuită, cu două camere. Dormea împreună cu
mama într-un pat mic, iar tatăl pe o canapea lărgită cu
două scaune care sprijineau o scândură. Bucătăria era de

mărimea unei cămări în care încăpeau o masă, trei
scaune și o mașină de foc. Părinţii erau culegători de fier.
Confecţionau cazane de aramă și alte ustensile, topoare
sau sape. Erau săraci și Vali muncea alături de ei încă de
mic. Colecta fier din zonele mărginașe ale orașului. Tatăl
a insistat mult să îl dea la școală. „Tinucă, dacă ai carte,
ai parte!”, obișnuia să îi spună. Era unicul copil și își
dorea pentru el mai mult decât o viaţă pe drumuri de fier.
Educaţia era un ţel pe care el însuși și-ar fi dorit să îl
atingă în copilărie, însă părinţii nu l-au susţinut. Tinucă
nu înţelegea. Avea numai șase ani. Era fericit când co-
lecta fier și primea bani pe el. Cu toate acestea, a urmat
generala în anul 1975 în cartierul 1 Mai din Craiova și li-
ceul în același cartier, unde s-a specializat pe utilaje.

„Părinţii au făcut tot posibilul să mă vadă cu ghiozda-
nul în spinare, deși nu voiam deloc.” spune Vali. Cu greu
au reușit să facă rost de tot ce era necesar pentru școală.
Creștea și avea o mulţime de nevoi, pe care nu le-a putut
satisface niciodată pe deplin. Acesta a fost primul obsta-
col între el și colegi, deopotrivă romi și români. Ghioz-
danul dăruit de vecinii din cartier era vechi și decolorat.

Tinucă, dacă ai carte, 
ai parte! „
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În prima zi de școală l-a îndesat cu cărţi și caiete primite
de la doamna învăţătoare. Sub greutatea lor, ghiozdanul
s-a rupt și a căzut pe podea cu zgomot. Copiii au râs și l-
au arătat cu degetul mult timp de atunci.

Îl izolau și îl priveau straniu. Pentru întâia oară, Vali
a înţeles că era diferit. Slăbuţ, cu ochi proeminenţi, as-
cunși între șuviţele de păr negru ca noaptea, mâini
subţiri, picioare mereu rănite în fierul colectat cu înver-
șunare și haine zdrenţuite în care îi era atât de frig, pe-
tecite, sărăcăcioase. Împlinise aproape opt ani și știa că
părinţii fac eforturi mari să îl dea la școală. Abia atunci
a înţeles că și efortul său trebuia să fie pe măsură.

Vali privește cerul limpede de septembrie cu nostalgie.
Urma unei amintiri îi zguduie liniștea. Spatele i se încor-
dează, dar se scutură ușor ca după un frison. Își amintește
ce umede erau dimineţile ploioase și ce reci îi erau picioa-
rele în încălţările găurite în talpă. Aceleași încălţări pe
care le purta și toamna și iarna și primăvara. Singurele
diferenţe erau numărul perechilor de ciorapi și găurile
care își tot măreau dimensiunea. Le îngrijea și le curăţa
des în speranţa că aveau să arate mai noi. Se rotește pe
călcâiul stâng, adăpostește mâinile în buzunar ca pentru
a le încălzi și zâmbește vesel. Privește îndelung vârful pi-
ciorului pentru a se convinge de bunăstarea pantofilor.

În clasa a XI-a, într-o zi de luni în care se prezentau
proiectele în echipe, Vali a îmbrăcat singura cămașă pe
care o avea. Nu fusese acceptat de nicio echipă și lucrase
de unul singur, trei zile, la prezentarea de care era foarte
mândru. Colegii  din spatele lui i-au agăţat cămașa în
scaunul colţuros. Când i-a venit rândul, s-a ridicat și că-
mașa s-a rupt la spate cu un fâșâit strident. Știa că nu e
nimic de făcut. A mers în faţa clasei și fără a se mișca
prea mult pentru a ascunde gaura din cămașă, și-a pre-
zentat entuziasmat lucrarea despre utilaje forestiere.

În ziua aceea a câștigat trei reviste de mecanică pe
care doamna dirigintă i le-a oferit pentru cel mai bun
proiect. Totodată, a înţeles ceea ce tatăl lui îi spunea ade-
sea: „Tu să înveţi să ai răbdare și să respecţi pe oricine.
Doar așa o să reușești”. Acasă a citit pe nerăsuflate re-
vistele, de mai multe ori și a privit stăruitor pozele. Ochii
lui de copil cercetau curioși, pentru întâia oara fascinaţi
de noile descoperiri. De aici a pornit și nevoia de a apro-
funda tainele mecanicii.

Oftează îndelung și mai privește o dată cerul. Urmă-
rește ceva acolo, sus. Parcă ar fi firul unui gând demult
uitat. „Voiam să lucrez în domeniul avocaţilor, să încerc
să fac oamenii să nu ne mai creadă niște lepre. Dar nu s-
a putut.” Era în clasa a X-a și avea 17 ani. Visa să devină
avocat și să lupte pentru dreptate și pentru romi, să de-
monstreze că educaţia nu se face pe clase sociale sau pe
etnie.Apoi și-a dat seama că este greu să intri în cercul la
care aspira el și s-a orientat către tradiţia familiei: fierul.
La îndemnul părinţilor, a ales să își continue studiile la
Facultatea de mecanică din Craiova unde a învăţat totul
despre fier, utilizarea acestuia și funcţionarea motoarelor
și a mecanismelor. Rezultatele la învăţătură au fost medii,
însă ambiţia și susţinerea de acasă nu i-au îngăduit să re-
nunţe.  Mai târziu, avea să folosească toate cunoștinţele
despre această ramură pentru a-și face o afacere.

A căutat cu îndârjire să își definească o identitate.
Dar nimic nu se contura la orizonturile sale de copil al
străzilor, al canalelor și al fierului. Avea 20 de ani și era
student la mecanică. Încă nu își găsea locul în societate

sau printre colegi. Știa că este tolerat. Dar îi plăcea să
înveţe și să demonstreze că în educaţie, cu toţii pornesc
de la aceeași linie de start. La vârsta de 28 de ani tatăl i-a
spus: „De azi ești mare. Descurcă-te și fă-ți un viitor.” 
A început afacerea cu o Dacie a tatălui și cu un aparat de
sudură. La început a fost greu, multă muncă și multă răb-
dare. Acum Vali transportă lunar la Centrul de colectare
a metalelor feroase și neferoase „ADIDRAD” din cartierul
Bariera Vâlcii fier în valoare de 25.000 de lei. Este con-
știent de turnura pe care a luat-o viaţa sa. Se simte în-
vingător într-o cursă în care el nu a avut dreptul să
pornească pe picior de egalitate. În facultate profesorii
nu îi acordau încredere, iar colegii îl descurajau adesea
prin atitudini reci. Pe vremea aceea, chiar și el începuse
să creadă că viaţa nu îi va oferi prea multe posibilităţi.

Cu toate acestea, și-a urmat drumul firesc, cu seni-
nătatea gândului că oamenii fac greșeli din fire, dar că
oricând le pot îndrepta. Așadar, nu a fost surprins să îi
găsească, mai târziu, pe colegii de facultate în postura
de clienţi care aduc fier către vânzare. Nu s-a arătat ne-
prietenos, ci dimpotrivă, i-a tratat cu respect. În defini-
tiv sunt clienţi, parteneri de afaceri și mai mult decât
atât, oameni cărora vrea să le demonstreze că argumen-
tul suprem care te ridică la o condiţie superioară este re-
zultatul efortului de autodepășire. Iar ceea ce face ca
omul să fie pe deplin fericit este puterea de a ierta. Vali
se simte un om bogat. Are o familie sănătoasă și o
condiţie economică stabilă. Călătorește și interacţio-
nează cu oamenii. Iar azi este fericit să dea mai departe
din tot ce a trăit oricui este dornic să îl asculte.

2 Acest articol poate fi citit si pe site-ul 
http://citescasertiunea.aser.ro/2014/12/03/drumul-de-fier/

Voiam să lucrez în domeniul 
avocaţilor, să încerc să fac 
oamenii să nu ne mai creadă 
niște lepre. Dar nu s-a putut.„
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Familia cu drag de școală
Doris și Larisa sunt o familie fără nume. Nu îi unește o iscălitură pe hârtie,
ci doi copii și mult drag de muncă. Drag de muncă 
pe care l-au moștenit de la părinți, care l-au moștenit de la părinți, care l-au
moștenit. Asta în pofida etichetei sub care s-au născut și care ar fi trebuit
să le stea lipită de frunte ca o palmă aruncată peste față

C
um stai cu fața spre Biserica „Uspenia”
din Botoșani, unde a fost botezat Mihai
Eminescu, la o privire peste umărul
stâng, suficient de forțată încât să se
miște și corpul, poți să zărești o croito-
rie pentru femei și bărbați, cu firma
marcată cu litere galbene pe un fundal
roz. Micul negoț stă deschis cu ușa largă

într-un fel de debara mobilă, în fața unei clădiri vechi, cu
cărămizile la vedere ca-ntr-un rânjet. O fată merge cu
pasul grăbit, alături de un băiat. Fata împinge o bicicletă
din plastic, colorată, pe care se leagănă un copil cu ochii

ca migdalele. Băiatul îi deschide ușa de metal și toți trei
trec pe lângă croitoria cu scris galben pe roz.

A fost una dintre zilele acelea înșelătoare de februa-
rie, cu un soare de-ți faci umbră cu palma să te poți uita
la cer, și tinerii părinți și-au scos copilul la plimbare. La-
risa are părul lung, strâns vălătuc, vălătuc, într-un coc.
Ca o copilă de școală la trup, la ani, de 28. Face o cafea
dulce, dar neagră ca o piesă de șah. Doris, soțul ei, suflă
încet în cafea și soarbe la fel de încet. Casa lor e mică,
au o plasmă cât jumătate de perete la care te uiți ca la
cinema. Scooby Doo înfulecă un sandwich, râsete ră-
sună din casă.

de Cristina Babii
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Doris și Larisa sunt împreună din liceu, acolo s-au și
cunoscut, la Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga din Boto-
șani. El terminase 12 clase, iar ea era în clasa a XI-a când
s-au îndrăgostit.

– În clasa a XI-a eu m-am măritat, am continuat, am
ajuns într-a 12-a, povestește Larisa, în timp ce micuțul
lor de doi ani și două luni o trage de mânecă. Încă nu 
l-a înțărcat.

– Și faptul că eu știam ce înseamnă „școală”, părinții
ei știau ce înseamnă, că și ei au terminat, am încurajat-
o să meargă, și noi am susținut-o.

– Se trezea odată cu mine, mă ducea la școală.
– La Bacalaureat, a mers însărcinată, își amintește

Doris.
– Da, da, nouă luni aveam, am apărut în presă, a

venit Salvarea pentru mine special, a venit pentru băie-
țelul celălalt, Emilian.

Când l-au avut pe Emilian, a fost mare bucurie în fa-
milie. Ei s-au luat din dragoste, nu din obligație. „Nu-s
de acord cu tradițiile astea, aici doar căldărarii mai prac-
tică așa ceva. Mai demult era și la noi, mai ales în mediul
rural, dar nu se mai practică”, spune Larisa. Atât de
mândru a fost Doris că primul născut a fost băiat, încât
a vrut să-l vadă cum îi calcă pe urme și l-a împins spre
școală. Așa cum au făcut ai lui. Cel mare studiază acum
vioara la Liceul de Artă din Botoșani. E mândria tatei,
că învață să cânte la instrumentul lui preferat, pe care
l-a descoperit tot de la tată, care îl știe de la tatăl său….

„Părinții mei erau casnici când eram eu la școală, ne
descurcam cum puteam. Eram în întreținerea bunicilor,
bunicul era fierar, meserie căutată în sat, de multe ori
n-aveam nici lumină, eram nevoit să scriu la lumânare,
făceam lecțiile, an de an eram clasat pe locul doi sau trei,
chiar dacă învățam mai bine”, își amintește băiatul.
„Dub, dub, dub!”, se aude dintr-o dată. Larisa strigă
după Sebastian cu voce caldă. Copilul se ascunde după
fotoliu și izbucnește într-un râs colorat.

Doris a fost mereu premiant, dar nu a urcat niciodată
primul pe podium. „Profesorii nu-și permiteau să-mi pună
mie notă mai mare, chiar dacă cunoștințele și competen-
țele mele erau mai bune decât ale fetei primarului, a băia-
tului polițistului… ai înțeles? Asta este realitatea, oricine
ai fi fost, român sau rom, nu conta”. Surpriza a venit la
examenul de capacitate, când Doris s-a prezentat ca la ori-
care alt test. „Ce-o fi, o fi”, și-a spus, a dat pe gât „o cin-
zeacă”, la sfatul profesorului de Geografie, și a început a
scrie. Când a ajuns acasă, bunica l-a luat la rost. Dar el era
prea amărât ca să-i răspundă. „Eh, am căzut, lasă-mă, bu-
nică, cu astea, am făcut și eu ce am făcut, 4, 5”. Ea era per-
soana care mă împingea de la spate, «nu te descuraja, ai
să prinzi salariul tău în viață, cum fac bătrânii. Dar atunci
n-am băgat de seamă»”, își amintește Doris.

La câteva zile distanță, au venit rezulatele. S-a mirat
Doris cum s-au mirat toți, și se uitau la el ca la urs. „Îți
dai seama, persoană de etnie romă, amărâtă, vai de
steaua ei, a ieșit prima”, spune Doris, cu ochii pe băiatul
lui cel mic. Larisa îi soarbe cuvintele ca pe cafeaua ei cea
dulce și îl îngână. „Și-ți amintești, îți spuneau oamenii
în sat, te vedea lumea pe stradă, «mă băiete, ai luat notă
mai mare ca fata primarului»”, îi spune soțului. El dă din
cap a aprobare și privește a visare.

A avut noroc de părinți. Larisa la fel. Nu au lăsat-o în
pace, acum ea este mediator interșcolar în Botoșani, iar
el este băgat până peste cap în proiecte europene desti-
nate minoritarilor – de la cele din Asociația B-Right
Media, la cele din Agenția de Dezvoltare Comunitară
„Inter-Activa”. Din 2006, a accesat tot ce a putut pe
PHARE. Ca să ajungă așa implicat, Doris spune că a tre-
buit să facă un efort dublu. „Într-adevăr, eu nu văd că
suntem așa discriminați, dar trebuie să muncești corect
și să înveți cel puțin de două ori mai mult ca să fii la ega-
litate cu ceilalți”, spune el. Au ajutat persoane de etnie
romă să își încheie studiile, să se integreze în societate,
să-și finanțeze afacerile mici, din agricultură. Doar că s-a

Părinții mei erau casnici când
eram eu la școală, ne descurcam
cum puteam. Eram în întreținerea
bunicilor, bunicul era fierar, 
meserie căutată în sat, de multe
ori n-aveam nici lumină, eram 
nevoit să scriu la lumânare. „
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lovit de sistem și asta l-a cam debusolat.
„Ca să vezi ce s-a întâmplat pe un proiect. La achiziția

unui tractor, exista o persoană care acorda asistență teh-
nică pe proiect, și Guvernul întreabă, «e bună factura
asta?» Nu se știa înainte cam cu ce se mănâncă proiec-
tele. «Da, e bună». Le-au pus ștampile. Și după cinci,
șase ani, spui că nu este bună. Chestiuni din astea poli-
tice. Și l-au pus pe om să returneze banii, au găsit niște
chichițe, și chiar dacă știu că nu au dreptate, este dreptul
tău, tu mergi și-i dai în judecată, ei pe asta mizează, lasă,
că mai merg ei în instanță? Și femeia acum stă la rând,
normal că nu-i va lua cazul, ai văzut ce se întâmplă în
Parlament, o ia pe ea înaintea lui Udrea sau…. Femeia
așteaptă deja de un an și mai așteaptă. Și ANAF nu glu-
mește, vine, îți evaluează bunurile nici măcar la jumate,
dar în timpul ăsta, organizația nu mai are dreptul să ac-
ceseze proiecte, pentru că există un litigiu. Ca să vezi ce
jocuri, ca să te stopeze”. Întâmplarea l-a durut tare, pen-
tru că a crescut proiectul ca pe un copil, din fașă. Larisa
știe tot, și ea l-a ajutat. Îl mai leagănă pe Sebastian, care
nu-i încape în brațe, îl lasă să mai sugă puțin lapte și-n
același timp soarbe și ea din cafea.

O mână de oameni încearcă să rupă prejudecățile
despre romii din Botoșani, dar, spune Doris, există o altă
armată, care vine din spate și calcă totul în picioare. Pe
lângă armata despre care vorbește, mai sunt și doi, trei,
soldați pierduți, care vin chiar din interior.

„Într-adevăr, mai sunt niște împielițați din ăștia gă-
lăgioși care se leagă aiurea de oameni, cum e Cichi-chan,
(n.r.: băiețel de vreo opt, nouă ani, pe care toți locuitorii

din zona Centrului Vechi din Botoșani îl cunosc pentru
îndrăzneală), ăștia n-au ocupație. Și eu i-am certat de
atâtea ori, «mergeți în altă parte, nu mai mergeți în Cen-
trul Vechi». Dacă vine un străin, un francez, mai vizi-
tează aici obiective turistice, normal că-l vede pe
Cichi-chan care urlă aici și iese în evidență”, povestește
Doris, mâhnit. Dacă ar avea Cichi-chan părinții pe care
i-au avut Larisa și Doris…

– Contează și mediul din care provii. Dacă părinții îți
spun „lasă școala, ce contează școala?”…

– Și părinții să te împingă pe la spate
– Dacă te împing părinții pe la spate „du-te, du-te, că

o să ajungi ceva în viață, mergi”, dacă o să spună „nu,
ce-ți trebuie școală? Uite, alții au școală și n-au făcut
nimic”, unde ajungem?, se întreabă Larisa.

Sebastian a dispărut și apare dintr-o dată strigând
ceva în romani, ce doar părinții înțeleg. „A spus că a
făcut pipi”, traduce Larisa. „Bravo, tati”, îl felicită Doris.
Schimbul între cele două limbi se face prea repede ca să
apuc să-mi dau seama. Pe Sebastian vor să-l dea la gră-
diniță imediat, să învețe Limba Română.

În Centrul Vechi din Botoșani, la primul etaj al unei
clădiri vechi, cu cărămizile la vedere ca-ntr-un rânjet,
locuiesc Doris Dascaliuc și Larisa Azolufei. Familia cu
doi băieți, care iese vara în curtea ferită de ochii lumii
de o croitorie.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
http://unblogobisnuit.com/2015/04/21/familia-cu-drag-
de-scoala
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I
Interfonul tot sună, iar pe ecranul aparatului se în-

grămădesc fețe de adolescenți. Intră grupuri gălăgioase
în clădire, le aud de sus râsetele și tachinările. Urcă cu
greu până la etajul patru, unde eu îi aștept în sala de
curs fără nici un fel de așteptări. E prima mea întâlnire
cu tineri din centre de plasament și nu știu prea multe
despre ei, cum se vor comporta, cum vom interacționa
în următoarele trei luni de zile, cât durează cursul de ca-
lificare la care ei vor participa și pe care eu îl coordonez.
Colegii mei din echipa proiectului cu finanțare euro-
peană, m-au tot avertizat că mulți sunt copii-problemă.
Cu câteva zile înainte să-i cunosc, mi-e rușine s-o spun
acum, mă amuzam prin birou analizându-le actele. Ve-
rificam buletinele pentru înscrierea tinerilor la curs și
dădeam peste nume exotice, „de țigani”, cum le catalo-
gam fără nici un fel de remușcare. Pe Portocala, unul
dintre numele exotice, urma s-o cunosc acum, la întâl-
nirea introductivă a cursului de „Lucrător în comerț”. 

Cursul de „Lucrător în comerț” a fost unul dintre cele
trei programe de formare profesională oferite gratuit în
cadrul proiectului „Centrul Județean de Incluziune So-
cială Iași”, pe parcursul anului 2014, în principal tineri-
lor care urmau să părăsească sistemul de protecție a
copilului. În proiect s-au mai organizat cursuri de „Des-
igner Web” și „Agent de securitate”. 

Din grupul țintă al proiectului au făcut parte și per-
soane de etnie romă, persoane cu dizabilități, victime ale
violenței domestice, părinți singuri și persoane din fa-
milii cu mai mult de doi copii. În total, peste 100 de tineri
instituționalizați au obținut o calificare într-una dintre
cele 3 meserii și au primit subvenții pentru absolvirea
cursurilor. Mai puțin de 5% dintre ei s-au angajat în do-
meniul în care s-au format.

Portocala a ajuns printre ultimii la etajul patru pentru
că le-a ajutat pe Cornelia și Iolanda să urce scările chinui-
toare și pentru că oricum n-ar fi venit neînsoțită. Cornelia
are un handicap locomotor, iar Iolanda abia vede și cu
toate astea Portocala, fără vreo deficiență fizică, este cea
care se bazează pe sprijinul cuiva când iese din centrul de
plasament. „Doamna, nu vin singură, eu nu știu străzile”,

mi-a spus în ziua de dinainte, la telefon și de multe alte
ori. „Eu vin dacă vine Ionuț sau pe Iolanda ați sunat-o?
Sau altcineva de la mine din cameră?”. Mă cam contra-
riază că cineva care s-a născut și locuiește aici nu poate
să localizeze o clădire nici după zeci de indicații, dar în
câteva săptămâni aveam să mă obișnuiesc cu asta și să nu
mă mai mir că prea mulți dintre tinerii ăștia nu știu ce se
află în afara centrului de plasament în care trăiesc. Mai
târziu, din profilul de personalitate pe care consilierii din
proiect i l-au realizat Portocalei, am aflat că nu doar mi
se părea, ci ea chiar are dificultăți generale legate de lua-
rea deciziilor, însoțite de ezitări, teamă de eșec, teamă de
implicare și asumarea responsabilității.

La 22 de ani, Portocala arată la fel ca în poza de buletin
de la 14, un copil pierdut. Am rămas cu imaginea ei înti-
părită clar în minte – păr negru cărbune și lucios pe care
și-l lipește mereu de frunte, o gură plină, obraji mereu îm-
bujorați. Un corp pietros, acoperit tot timpul de treninguri
și tricouri largi cu Italy, England, uneori cu Mickey sau
Minnie Mouse. Își leagănă brațele și are mersul bărbătos.
Pentru ea, eu sunt „doamna” deși sunt doar vreo 5 ani di-
ferență între noi. 

Când a intrat în sala de curs s-a mirat, și nu doar ea,
de scaune, de mese, de flori. O grămadă de tineri uimiți
de o încăpere cum ei nu au „la Holban”. „E mult mai fru-
mos ca la Holban”, îmi spun Portocala și Mihai, cel care îi
coordonează „pe toți de la Multifuncțională”, cu amără-
ciune și cu certitudinea că îi voi cataloga de cum voi auzi
numele școlii. Cred că mai toți ieșenii știu că Holban e un
centru școlar integrator, unde învață copii cu dizabilități,
romi sau din grupuri dezavantajate. I se mai spune
„școala multifuncțională” și când le-am recunoscut că e
pentru prima dată când aud de Holban și mi se pare că-i
doar o școală, ca toate celelalte, am văzut pe fața Porto-
calei cum se bucură că nu îi pun o etichetă. 

După ce s-au strâns toți, le-am împărțit agende, pixuri și
formulare de completat. Unii se prezentau singuri și înce-
peau neîntrebați să povestească orice („nu mai zi tot Anaaa-
Maariaaa”), pe alții îi luam eu la întrebări. Unii nu știau să-și
citească buletinul ca să completeze o simplă cerere de în-

Cum am cunoscut-o
eu pe Portocala
Anul trecut, am lucrat într-un proiect pentru tineri instituționalizați și romi.
Am întâlnit-o pe Portocala și mi-am schimbat toate părerile pe care le
aveam despre ei.

de Simona Filip
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scriere, despre alții am aflat că sunt olimpici și urmează să
dea la Medicină. 

S-au grupat pe centre de plasament și au comunicat
doar în grupul lor până pe la finalul cursului, după 3
luni, când s-au legat totuși câteva prietenii între tineri
din centre diferite. Erau toți în aceeași mare oală și nu
făceau diferențe între ei, oricum, nu pe bază de etnie,
vârstă sau handicap. Poate că unii tineri de la centrele
din afara orașului îi invidiau pe cei de la centrele mai mo-
derne, cu asistenți mai tineri și mai apropiați de ei, dar
în general i-am văzut cum se sprijină și se ajută.

În trei luni de zile de curs, pe măsură ce-mi schimbam
părerea despre ea și colegii ei, încercam să aflu tot mai
multe de la Portocala, dar n-am reușit. Nu ne-am împrie-
tenit deși mi-a dat ocazia de atâtea ori să văd că e priete-
noasă, cu colegii ei, cu formatoarea cursului, când râdea
zgomotos în pauze. „Doamna Laura”, de care s-a atașat
foarte tare, ca toți colegii ei, mi-a mărturisit că Portocala
era unul dintre copiii pe care se putea baza când cursul se
amâna și toți din grupă trebuiau anunțați, își lua în serios
rolul și avea grijă să dea vestea mai departe. M-a ajutat și
pe mine în ziua în care a trebuit să-i sun pe toți din grupa
de curs, să-i anunț când va avea loc examenul de absolvire.
După telefonul dat Portocalei, la următoarele 4-5 mi se
spunea din prima „știm, am aflat de la Porto”.  Îmi vorbea
foarte drăguț și când îmi cerea agende în plus, cam una pe
săptămână, iar eu îi dădeam fără s-o chestionez ce face cu
ele.

Pe la jumătatea cursului, Portocala a lipsit o zi și încă
una și când s-a făcut a treia formatoarea m-a rugat să văd
ce se întâmplă. Am aflat că era într-o tabără cu o asociație
care militează pentru drepturile romilor, i-am motivat ab-
sențele pentru zilele respective și am așteptat să revină în
Iași la curs. Asta nu s-a întâmplat încă vreo câteva zile așa
că am încercat să dau de ea ca să discutăm despre recupe-
rarea orelor pierdute. La telefon ne înțelegeam și mai greu
decât înainte, ba una dintre conversații a fost chiar ciu-
dată, Portocala părea să nu știe cine sunt și ce vreau de la
ea. Recent am aflat că are tulburări de adaptare și de com-
portament, dar diagnosticul nu e încă bătut în cuie.

În perioada care a urmat m-am ocupat de alți tineri
și de Portocala am uitat. A revenit de bună voie la curs
într-o zi, cum s-a întâmplat cu mulți dintre colegii ei,
care își pierdeau motivația pe parcurs.

„Mă cam chinui cu postliceala”, mi-a spus ca și cum
mersul ăsta al ei la școală e doar un mod de a aștepta
trecerea timpului până când va fi nevoită să părăsească
centrul de plasament. „Dar cursul de Lucrător în comerț
nu-ți place, îl termini? Că nu mai ai mult.”, am punctat
eu, având în gând mai mult îndeplinirea indicatorilor
proiectului decât soarta Portocalei.

Răspunul ei a fost o întrebare: „Dar subvenția când o
primim?”.

Tot din profilul de personalitate pe care l-am citit la
mult timp după experiența mea cu Portocala, am aflat
că are credințe distorsionate și așteptări iraționale pri-
vind cariera. Cei 1200 de lei, subvenția pe care toți ab-
solvenții cursului din proiect au primit-o, o motivau. I
se părea că banii ăștia o vor ajuta mai mult decât certi-
ficatul de calificare, care arăta că știe o meserie din care
să se întrețină în fiecare lună și care avea o valoare mult
mai mare pe termen lung decât subvenția, ușor de chel-
tuit în câteva zile. Nu era singura pentru care conta doar

momentul, mai toți tinerii erau blocați în neputința de
a-și proiecta în vreun fel viitorul.

Pe 28 mai 2014 Portocala a avut un moment fericit. Era
ziua examenului de absolvire și, nu cred că o să uit, a sărit
pur și simplu de pe scaun când s-a extras varianta de su-
biect, exclamând „doamna, pe ăsta l-am învățat toată
noaptea!”. A luat 9,75 la test și a fost foarte mândră de ea.
Atunci am simțit și eu că pentru astfel de clipe merită bă-
taia de cap cu care vin la pachet proiectele finanțate din
fonduri europene. După examen, Portocala m-a tot între-
bat de diploma ei, îi spuneam că poate veni oricând să o
ridice, dar n-a mai venit niciodată.

Am încercat să dau de ea, dar eram plimbată între
centrele de plasament (cam cum li se întâmplă și tineri-
lor) în care mi se spunea că e mutată. Ultima dată am
zărit-o la conferința de finalizare a proiectului, la șase
luni și ceva de la examen. Își punea în farfurie câte puțin
din toate felurile de mâncare de pe masă și îi întreba pe
cei de la firma de catering ce e aia, ce e cealaltă. A mân-
cat cuminte într-un colț și când a terminat, m-am în-
dreptat spre ea. Vedea prin mine și mi-am dat seama că
nu mă recunoaște, așa că am rămas doar să o observ și
să înțeleg cât de singură e pe lume.

Anul ăsta am încercat să dau din nou de Portocala și
am mai adunat câteva piese din puzzle-ul identității ei.
A fost abandonată la naștere în maternitate și a stat
toată viața ei în centre de plasament. Asistenții de la cen-
trul Holban, unde încă este în prezent, i-au găsit de 
câțiva ani familia, la Ciurea, lângă Iași și tot încearcă să
stabilească o legătură între Portocala și ei. Mama, 
bunica și un frate, romi cu respect pentru tradiția și obi-
ceiurile lor, vor s-o cunoască. Portocala nu vrea să audă
de cei care au părăsit-o.

2 Acest articol poate fi citit și 
pe site-urile: 
http://simonafilip.blogspot.ro/2015/03/cum-am-cunos-
cut-o-pe-portocala.html
https://denous.wordpress.com/2015/04/04/cum-am-cu-
noscut-o-pe-portocala/ 
http://www.ziaruldepenet.ro/2015/04/07/cum-am-cunos-
cut-o-pe-portocala/ 

Verificam buletinele pentru 
înscrierea tinerilor la curs și 
dădeam peste nume exotice, 
„de țigani”, cum le catalogam 
fără nici un fel de remușcare. 
Pe Portocala, unul dintre numele
exotice, urma s-o cunosc acum, la
întâlnirea introductivă a cursului
de lucrător în comerț. „
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A
tunci când vorbești despre satul Zece
Prăjini, gândul îți zboară la muzică, la
romi, la petrecere și la voie bună. Aflat
la granița dintre județele Iași și Neamț,
satul din comuna Dagâța și-a căpătat
numele de la împroprietărirea cu câte
zece prăjini de pământ a romilor slobo-
ziți din robie. Numele a devenit renume

– după ce ursarii s-au transformat în lăutari. În nicio
casă dintre cele aproximativ 150 nu există vreun bărbat
care să nu știe să cânte la cel puțin un instrument. Așa
se face că vorbim, la Zece Prăjini, de nu mai puțin de
patru orchestre, de muncă și de competiție, de celebri-
tate și de nenumărate contracte în străinătate.

David Preda are 14 ani. E plin de viață și oacheș. Te
pierzi în zâmbetul lui și-ai sta ore întregi să-i asculți mu-
zica. Se trage din străbuni astfel hărăziți și, alături de
fratele lui mai mic, Luca, s-a născut să ducă tradiția pe
mai departe. Cântă de când se știe la acordeon, la orgă
și la saxofon și, timp de trei ani, a făcut meditație la cla-
rinet, câte o oră pe săptămână, la Roman. Așa s-a îndră-
gostit de clarinet și a decis să i se dedice trup și suflet.
Să ajungă la un nivel avansat al studiilor și-al partituri-
lor, să păstreze muzica lăutărească în ființa sa, ca pa-
siune și să-i dedice muzicii clasice planurile de viitor.

La 13 ani, și-a convins părinții să-l lase să se desprindă
de acasă și să-și deschidă aripile spre visul său. După cei
patru ani de școală primară în sat și doi de școală gimna-
zială în comună, catalogul clasei a VII-a l-a găsit pe David
la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” din Vaslui. Aici,
el studiază într-o clasă cu program integrat, în care elevii,
pe lângă toate disciplinele obișnuite, au în program și ore
de muzică sau de arte plastice. El este, bineînțeles, parte
din jumătatea cu muzică și studiază câte două ore pe săp-
tămână de teorie, solfegii, două ore de instrument prin-
cipal – clarinet și câte o oră pe săptămână de instrument

secundar – pian. În timpul liber nu ratează relaxarea pe
ritmuri de muzică lăutărească, iar în week-end-uri se an-
trenează în stil balcanic, cu membrii formației Rotaria Ju-
nior – grup cunoscut în întreaga țară după ce, în 2011, a
ajuns în semifinalele emisiunii-concurs „Românii au ta-
lent”. „Uneori, abia mai vorbește la telefon. Nu mai are
vlagă. Muncește mult, dar face ceea ce-i place și, de aceea,
efortul îi este răsplătit”, spune Maria Preda, bunica lui
David. Este o bunică tânără și frumoasă, mediator școlar
la școala din sat și stâlp în susținerea educației nepoților.
E mama lui Bogdan, cunoscut drept Strugurel, saxofonis-
tul din Fanfara Shavale („Băieții”) și soacra Ramonei, care
studiat și ea, în școală, clarinet și pian.

Părinții lui David nu-și încap în piele de bucurie că
feciorii le moștenesc talentul și că, cel puțin deocamdată,
unul dintre ei face pași importanți spre a-i depăși în ca-
rieră. „David își dorește să ajungă la Iași, la Colegiul
Octav Băncilă. Prin urmare, avea nevoie și de teorie mu-
zicală, nu doar de talent. Are potențial și, de aceea,
facem tot ce ne stă în putință să-l sprijinim”, povestește
Bogdan. Ramona lucrează, în prezent, la o căsuță prote-
jată din Negrești, Vaslui, unde are grijă de niște copii bol-

tradiție și
partitură
două iubiri într-o inimă de rom
E rom și s-a născut cu muzica-n sânge. A cântat, parcă dintotdeauna, la
acordeon, la orgă și la saxofon – după ureche. E genial, ca tot
neamul lui de lăutari. Și nu vrea să se oprească aici. La 14 ani, 
David visează cu papion și clarinet, spre marile scene ale lumii.

de Anda Elena Pintilie

Până acum am avut norocul de a
face parte din colective în care am
fost tratat ca orice copil, fără a se
face discriminări sau diferențieri
de etnie. Cine mă place, mă place
cum sunt, cine nu mă place, nu 
m-ar place nici român. Așa sunt eu.„
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navi. E fericită că, deși nu și-a propus în mod deosebit,
nici n-a împins de la spate, David este cel care-i calcă pe
urme și care ar putea să ajungă, alături de clarinetul său,
pe mari scene ale lumii. „După doar un semestru și un
pic, a participat la etapa zonală a Olimpiadei Naționale
de Interpretare Instrumentală și a luat locul al III-lea. A
fost un progres foarte mare, iar eu n-am cum să nu fiu
mândră de copilul meu”, spune mama.

Și profesorul de clarinet de la școală are numai cuvinte
de laudă, garantând că, pe partea de muzică, David poate
să ajungă departe. „Este foarte talentat. A făcut progrese și,
vă spun eu că, dacă se va ține de treabă, poate și mai mult
de atât. Am mari speranțe cu el”, a spus profesorul Iftimie
Căuneac. Face ore cu mai mulți tineri romi și le recunoaște,
pe lângă muncă, darul cu care aceștia au fost înzestrați.

David se mândrește cu sângele său de rom și cu muzica
pe care-o simte ca făcând parte din el. Se lăuda încă de
când era mic, printre cunoscuții familiei că „vorbește ți-
gănește” și nimic nu-l poate da înapoi de la a simți și de
la a fi ceea ce este. „Până acum am avut norocul de a face
parte din colective în care am fost tratat ca orice copil, fără a
se face discriminări sau diferențieri de etnie. Cine mă place,
mă place cum sunt, cine nu mă place, nu m-ar place nici
român. Așa sunt eu. Din păcate, am colegi care se feresc să
spună că sunt romi, deși toată lumea îi știe”, povestește David.
Și continuă, cu seriozitate: „Cred că sunt tare nefericiți în
sufletele lor, dacă nu știu să se accepte și dacă nu înțeleg
că nu etnia te face mai bun sau mai puțin bun”.

Tristețea e una justificată, cu atât mai mult cu cât me-
diul în care se dezvoltă elevii este unul în care nu se fac di-
ferențieri. „Faptul că David face parte dintr-o minoritate
așa zis dezavantajată este total neinteresant pentru colegii
mei și pentru colegii lui. De ce? Pentru că nimeni din
școala noastră – copii sau cadre didactice – nu clasifică,
nu discută și nu remarcă astfel de lucruri. Avem în colectiv
religii diferite, etnii diferite, obiceiuri diferite. Noi evaluăm
și uneori ierarhizăm elevii, dar din cu totul alte puncte de
vedere. David, la fel ca toți ceilalți elevi, se află în școala
noastră pentru a-și face o educație”, a subliniat Dorina
Baban, profesoară de matematică și diriginta lui David.

Fericit și lipsit de frustrări, băiatul se chinuie să țină
pasul cu școala, conștient că numai prin educație va
putea să ajungă un mare artist: „Degeaba ești bun la mu-
zică, dacă nu înveți. Fără carte nu poți face nimic”.

David își dorește ca, la anul, să treacă de examenul
de capacitate și să ajungă la Iași, la fel de calculat cum
și-a îndeplinit și visul de a intra, de curând, în posesia
unui nou clarinet. A costat 1.700 de euro și mare parte
din bani s-au adunat pe munca lui – după ce, la sărbă-
torile de iarnă a mers cu uratul, cu capra, iar în sâmbe-
tele și duminicile libere s-a ținut după tatăl său, la nunți
și pe la alte evenimente. „Ăsta e mai fiabil, are alt ton.
Acela, primul clarinet, a fost bun pentru a învăța pe el
și pentru a face practică. E chinezesc, mai puțin perfor-
mant, dar am să-l păstrez mereu, ca amintire”.

David, mai faci și altceva? Ce pasiuni mai ai? Dar… o
iubită când ne vei prezenta? Întrebările și curiozitățile
celor din jur curg, în timp ce puștiul cuceritor pune
punct, cu o sinceritate debordantă. „Nu prea am timp să-
mi placă altceva, în afară de muzică”. E toată ziua cu  cla-
rinetul după el și, pe lângă toate orele cu profesori, își
dedică măcar încă două ore studiului individual. Apoi,
se relaxează cu muzica lăutărească și iar se întoarce la

partituri. „Muzica clasică e viitorul meu”. Un viitor cu
papion, așa cum îi place lui David să spună.

Sună bine și exprimarea îi aduce un zâmbet ștrengă-
resc pe chip. Ștrengăresc, dar plin de modestie. El e din
neam de lăutari romi și, în ciuda faptului că se visează pe
mari scene ale țării și, de ce nu, ale lumii – nu va uita ni-
ciodată de unde a plecat. Nu va privi cu superioritate spre
cei care nu știu să citească de pe-o partitură și nu se va da
nicicând în lături de la a înhăța acordeonul și de-a cânta,
alături de ei, la o nuntă. Căci talentul lui și dragul de mu-
zică s-au născut cu multe generații în urmă, iar el nu e
decât un fericit, că poate profita de harul cu care a fost
înzestrat. La har se adaugă resursele financiare ale părin-
ților și ale bunicilor, grija și sacrificiul lor.

David învață, muncește mult și visează. Iar visele-i
sunt atât de aproape suflet, încât e convins că va reuși
să treacă peste orice obstacol. Drept garanție, ne lasă as-
tăzi un autograf simbolic. Peste câțiva ani, autograful va
deveni extrem de valoros.

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
http://saptepietre.ro/2015/04/traditie-si-partitura-doua-
iubiri-intr-o-inima-de-rom.html
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„M
uzica pornește
de la inimă și se
adresează ini-
milor” (George
Enescu), stă
scris pe gea-
mul pătrat al
celei de-a treia

uși de la ultimul etaj din Conservato-
rul din București. Este vineri după-
amiază, ora cinci, iar din cele 14 săli
de studiu de la etajul patru din Con-
servator răsună muzică clasică, cu
opriri și reluări, cu pauze și repetiții.
Studenții se plimbă între săli, mai
schimbă peisajul, își cumpără cafea
de la tonomat, se strâng pe hol și mai
discută una-alta, iar în final toți
revin la instrumentele lor. 

Studenții practică cel puțin patru ore pe zi, pe lângă
orele obligatorii de la școală. Unii studiază de dimineața
până seara, iar cei mai mulți fac asta pentru cele 17-20
de minute din sala de „judecată” din cadrul olimpiadei
naționale de interpretare muzicală. Alexandru Cantea
este unul dintre ei -  student în anul III la Conservator și
pasionat de muzică de la 4 ani.

„Băi,�tată,�bagă-mă�
și�pe�mine�în�bagaj”
Alexandru se trage dintr-o familie în care „se cântă”.

Tatăl lui, Nicușor Cantea (Cristi Tractor), a făcut parte din
fanfara Zece Prăjini (trompetist) și fiul lui a prins gustul
muzicii încă de când avea 4-5 ani. „Vream neapărat să fac
și eu muzică”, povestește Alex. Cristi însă nu a fost de
acord ca băiatul lui să studieze tot trompetă din cauza di-
ficultăților de suflătură. Alex nu avea încă plămâni puter-
nici, așa că a început clasa I cu instrumentul principal
pian. Din clasa a III-a, Alex a descoperit clarinetul, iar un
rol important l-a jucat mătușa lui. Aceasta i-a îndrumat
pașii timp de opt ani și i-a arătat lui Alexandru frumusețea
acestui instrument, iar prima reușită a avut loc la șase luni
de la începerea studiului, când a obținut premiul II la
Olimpiada de interpretare muzicală, faza zonală, la Iași. 

Își amintește de controversele create de apariția lui: ce
căuta un copil de clasa a III-a care ține în mână un instru-

ment greu și mare pentru o așa o vârstă în fața juriului
olimpiadei zonale? „Măi, fraților, primiți așa ceva? Ce-i cu
copilul ăsta? Nici nu poate să țină instrumentul!”. Alexan-
dru a cântat excelent de „au rămas mască toți”, dar mem-
brii comisiei se contraziceau între ei pe tema: a cântat Alex
pe de rost sau a cântat după ureche, că nu poate un copil
de clasa a III-a să țină minte atâtea note? Ajungeau iar la
ideea principală că „băiatu’ ăsta este extraordinar, nu vezi
cum a cântat?”, ca mai apoi discuția să se termine în „Nu,
dom’le, că nu știe note”.

Pe data de 8 februarie 2004, chiar de ziua lui Alex, în Va-
slui s-a anunțat un concert al clubului Rotary în care urma
să cânte Filarmonica de la Iași. Întâmplarea a făcut ca acest
concert, dar mai ales ce urma să se petreacă la finalul aces-
tuia, să fie cel mai frumos cadou pe care Alex l-a primit de
ziua lui. Pe scena Casei de Cultură din Vaslui, Alexandru
Cantea, la 13 ani, a fost premiat de Filarmonica din Iași pen-
tru rezultatele lui deosebite de până atunci și a primit un
onorariu de 800 de lei. 

De atunci, Alex s-a hotărât: „atâta timp cât pot să-mi
câștig banii singur, să n-apelez la familia mea.” Așa se
face că acum, la 22 ani, are spectacole în fiecare weekend,
ori în Italia, ori în Spania și nu este nevoit să ceară pă-
rinților de fiecare dată când are nevoie să-și cumpere
ceva. „Nici nu mi-aș permite”, conclude Alex. 

„Mândru de mine am fost într-adevăr prin clasa a VII-a”.
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Vaslui nu este

oameni 
într-un cuvânt
La 22 de ani, Alexandru Cantea a găsit echilibrul între educație și tradiție

de Cristina Gabriela Damian
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specializată în domeniul muzicii, ci are doar clase spe-
ciale de  muzică. Chiar și așa, în acele clase de muzică ale
școlii nr. 6 din Vaslui există în fiecare an numeroși par-
ticipanți la olimpiade și concursuri naționale și interna-
ționale de muzică, iar cel mai valoros rezultat cu care
școala se mândrește îi aparține lui Alex. Este vorba de
Premiul I la Faza Națională a Olimpiadei de Muzică In-
strumentală – clarinet, obținut în 2007 în București.

În mai 2012, la Concertul absol-
venților ai Colegiului Național de Artă
„Octav Băncilă” Iași, Alex a interpre-
tat „Fantezie pe o temă din opera «Ri-
goletto»” de Giuseppe Verdi. A avut
cămașă albă cu nasturi negri, papion
negru, pantaloni negri și curea ne-
agră. Alex a făcut o plecăciune în fața
publicului, a scos capacul clarinetului
și l-a pus pe masa dirijorului, apoi a
acordat instrumentul, privindu-l. A
ridicat privirea și a dat din cap apro-
bator către dirijorul orchestrei, Leo-
nard Dumitru, semn că este pregătit.
A urmărit atent gesturile dirijorului,
iar în cele 43 de secunde de introdu-
cere ale orchestrei a tras adânc aer în
piept de câteva ori. Alex pune tot su-
fletul în fiecare cântare și simte cu tot
corpul fiecare notă. Drept răsplată, la final a fost aplaudat
timp de aproape un minut și, asemeni marilor soliști, s-a
reîntors pe scenă, pentru ca aplauzele să contenească. 

După succesul ăsta, ca după fiecare reprezentație,
Alex își spune că „trebuie să fie mai bine și mai bine con-
tinuu”. Premisa lui este că totdeauna se poate și mai
bine, chiar dacă aude destul de des în jurul lui numai cu-
vinte de laudă.  

„Mă,�vezi�dacă�ești�lăutar?”
Alex își dă seama cu ușurință ce note muzicale aude

atunci când cineva apasă pe clapele pianului. Așa se face că,
la una din orele de teoria muzicii din liceu, Alex a fost foarte
prompt în răspunsul lui:  „Do 7!”. Do7 este un termen folosit
mai mult în lăutărie; la școală, spui „DO Major”. Profesoara
a observat imediat, iar tonalitatea vocii ei când i-a spus „Mă,
vezi dacă ești lăutar?” l-a făcut pe Alex să se simtă diferit.

Profesoara a apăsat pe cuvântul lăutar și Alex a simțit
că n-a fost un compliment. „Practic știi când cineva îți zice
o vorbă bună”, spune el. Nu i se dusese vestea în liceu că el
cântă și la nunți, dar s-a gândit că poate unii dintre colegi
bănuiau. „Cine știe, poate după față, că sunt un pic mai
negru”. Spune că „Țiganii au fost făcuți pentru muzica asta,
așa au simțit ei. Marii lăutari au fost țigani și asta poate s-o
confirme absolut oricine.” și recunoaște că a întâlnit și romi
care nu cântă, dar spune că sunt rare excepțiile.

Alex a început să cânte la nunți pentru că asta a văzut
și la tatăl lui, care la început nu a fost de acord ca fiul să
meargă pe același drum. „Tata a trecut prin mai multe și
știe câtă muncă e la o nuntă și ce muncă ar fi dacă ai fi an-
gajat la filarmonică; el asta și-a dorit pentru mine: filar-
monica.” Acum, cântă împreună, tata la trompetă și Alex
la clarinet și se citește pe fața lui mândria acestui fapt. Nu
a lăsat niciodată cântatul la nunți să-i afecteze educația for-
mală. Un profesor de la Iași îi spunea: „Eu nu am nicio pro-

blemă că tu te duci la nunți, atât timp cât vii la mine pre-
gătit și nu-ți schimbi calitatea sunetului”. 

*** 
Acum, Alexandru Cantea este student în anul III la

Facultatea de Interpretare Muzicală din cadrul Univer-
sității Naționale de Muzică București. A terminat semes-
trul trecut cu 9,53, iar la master ar vrea să plece undeva

în afară. „La noi e păcat că sunt
foarte mulți copii care sunt extrem
de buni și care poate nici în afară nu
se găsesc, dar nu ai un loc de muncă.
Aici se mai uită și la fața ta, se uită un
pic și la culoarea ta, «Păi, mă, stai
așa, ăsta e țigan, ăsta știe!». Acolo la
un concurs se cântă cu perdea, nici
nu te vede, nici nu știe cum te
cheamă. Dă premiul după «Concu-
rentul nr. 33»”. 

Anturajul lui Alex este alcătuit și
din romi, și din români. „Eu sunt
țigan, dar pe români îi simt la fel ca
mine. Și cum sunt ei români, așa mă
simt și ei pe mine. Adică, suntem oa-
meni într-un cuvânt, nu?” Uneori este
uimit de câte diferențe și generalizări
se pot face. „Nu înseamnă că dacă spui

«țigan», suntem toți la fel. Niciodată!”. Spune că nu su-
portă acțiunile unora și-i pare rău de câte poate face etnia
asta. „Se duc și fură p-afară, n-au nicio școală”. Este de pă-
rere că totuși o educație n-o primești doar în școală; de-
geaba faci școală, dacă lipsește educția de acasă: „Mă, nici
tata n-are cine știe ce școală, a terminat 10 clase, dar a
știut să-mi dea o educație, o educație care nici la un copil
de primară nu găsești: să știe să respecte pe toată lumea,
să știe să zică „Bună ziua!”, la o persoană mai în vârstă să
vorbească numai cu „dumneavoastră” și așa mai departe.”

În problema discriminării, Alex este de părere că diferența
constă în expresie și voce. Una este să spui apăsat cuiva „Ți-
ganule!” și alta este să exclami „Ma mă, ce bine a cântat țiga-
nul ăla!”. Nu-l deranjează că este rom și chiar dacă mai aude
pe unul-altul că aduce aminte de acest lucru și simte că există
o conotație negativă, nu-i bagă în seamă și-și vede de treabă.
„Toți suntem oameni și e loc pentru toată lumea, nu?”. 

„În schimb, așa, discriminat nu mă simt pentru că mă
mândresc foarte mult cu ceea ce sunt, cu familia cu care o
am, cu educația pe care am primit-o. Consider că pot face
mult bine în societate și mă comport ca atare”.

Studenția, pentru Alex, este întâi și întâi o modalitate de
a-și începe cariera într-un mod cât mai productiv și mai pe
urmă berea, căminele și femeile. Este foarte atent cum se îm-
bracă, atât la cursuri, cât și la spectacole și nu renunță la cos-
tum și cravată. Hainele formale îi oferă prestanță și-l fac să
impună respect. Mulți îi spun că anii tinereții nu se mai întorc
și că „n-o să mai fie vremurile astea”. Alex le răspunde serios:
„Într-adevăr, n-o să mai fie, dar nici să-ți bați joc de viața ta.
Practic de aici îți începi cariera, că dacă nu faci nimic (în tim-
pul studenției), când vei termina chiar nu mai faci nimic, ieși
șomer direct”. 

2 Acest articol poate fi citit și pe site-ul 
http://citescasertiunea.aser.ro/2015/04/17/
oameni-intr-un-cuvant


